
Milé sedmačky, milí sedmáci, 

Velikonoce máme za sebou, počasí bylo krásné, a tak jste si je určitě užili venku, v přírodě. Ta nám vždy může 

spravit náladu, může nás osvěžit, posílit. Využívejte toho. 

Postupně mi přicházejí na mail vaše slohovky, ale zdaleka je ještě nemám všechny, tak vy, co jste ještě neposlali, 

se snažte. Samozřejmě já se budu snažit odeslat co nejdříve slohovky opravené.  

Někteří jako byste přestali existovat, nemám od vás a o vás žádných zpráv. Tedy to napravte! 

starycestina@gmail.com   

A stále platí i možnost kontaktu přes skype. 

Budeme pokračovat v pravopise velkých písmen. Sami jste poznali, že to až tak obtížné není. Pozorně si pročtěte pravidla 

v učebnici a pak vypracujte cvičení v pracovním sešitě. Už toho moc nezbývá. No a taky jistě nebude na škodu zopakovat si 

určování větných členů, rozbor věty. 

Pravopis velkých písmen, obecná a vlastní jména: 

 V učebnici si přečtěte na straně 30 vše u bodu 3 Názvy oficiálních institucí, organizací,…. 

v pracovním sešitě udělejte cvičení na straně 17/w2, w3 a Kontrolní cvičení (vyznačte vždy písmeno, 

které bude velké)  

POZOR na psaní velkých písmen v názvech úřadů (obecních, městských a krajských) a škol 

(mateřských, základních a středních). Musí být uvedeno místo, kde se nachází, pak se píše velké 

písmeno: obecní úřad=kterýkoli/Obecní úřad Starý Jičín, základní škola=kterákoli/Základní škola 

Starý Jičín, střední průmyslová škola stavební=kterákoli/Střední průmyslová škola stavební 

Valašské Meziříčí. Podobně to bude také u názvů poliklinik, kulturních domů, nemocnic, …     

 V učebnici pokračujte na 30. straně ve čtení bodů 4, 5, 6. 

V pracovní sešitě vypracujte cvičení na str. 17/x2, x4, na str. 18/Kontrolní cvičení 1 a 2   

Vždy poradí internetová jazyková příručka na: www.újč (Ale to už jistě víte a doufám, že ji 

využíváte.) 

Další procvičování: 

https://zcsol.cz/index.php?s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnice_cj/cj7_velka_pismena_5 

https://zcsol.cz/index.php?s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnice_cj/cj7_velka_pismena_6 

https://www.pravopisne.cz/2012/07/velka-pismena-pro-zaky-6-a-7-tridy-zs-32/ 

 

Skladba, opakování určování větných členů: 
Věty si opište do sešitu a určete všechny větné členy. Není tam nic, co bychom se neučili. Můžete naznačit i 

skladební dvojice. U přívlastku určete, zda je shodný nebo neshodný. Vyfoťte a pošlete na adresu: 

starycestina@gmail.com 

 

1. Babička zadělávala ve velké míse těsto na koláče. 2. Kluci si vyřezávali vrbové píšťalky a pletli pomlázky. 

3. V lese pod hradem smutně houkal opuštěný sýček. 

 
Mějte na paměti, že nejdříve určíme podmět a přísudek, pak další větné členy. Na každý větný člen se ptáme. Pokud se 

mohu zeptat pádovou otázkou a také příslovcem, přednost má příslovce, a tedy příslovečné určení. Jestliže větný člen 

závisí na podstatném jméně, je to vždy přívlastek. 

Přidávám ještě přehlednou tabulku větných členů, kde si vše můžete připomenout, případně si ji můžete vytisknout, 

máte-li možnost. U tabulky je také odkaz na videa pro připomenutí a zopakování. I když třeba nebudete vědět všechno, 

pošlete alespoň to, co zvládnete. Ozvěte se na mail nebo skype, ať se můžeme domluvit na dalším postupu.  

 
Nesnažte se všechno udělat najednou, rozdělte si práci do několika dnů.  

Vysvětlení v učebnici a úkoly v pracovním sešitě spolu souvisí, tak vždy nejprve pozorně pročtěte stránku v učebnici, 

snažte se pochopit a pak teprve dělejte cvičení. 

 

Ať se vám vše dobře podaří. 

Lada Ocásková 

P. S. Dlouhodobé úkoly samozřejmě zůstávají a nezapomínejte na ně. 
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